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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Plats och tid Kulturhuset Björnen klockan 18:30 – 20:31 
Ajournering 19:46-20:11 
 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare, §§ 119-
134 
Merih Özbalci, kanslichef, 
§§ 119-134 
Amer Lukac, 
nämndsekreterare §§ 119-
134 
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§ 119-134 
 

Petra Malmgren, ekonomichef §§ 119-
128 
Monica Backe, revisionens ordförande 
§§ 119-128 

Plats och tid Stationshuset fredagen 28 oktober 2022 klockan 16:00 
      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 119-134 
   

   
  Ålderspresident   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  Martin Sjöström (M) 
 §§ 119-121                         §§ 122-134 

      
      

Justerande Mikael Mårtensson (S) 
 

Nils-Göran Nilsson (KD) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Paragraf Ärende 
Kf § 119  Godkännande av kallelse 
Kf § 120  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 121  Val av Kommunfullmäktiges presidium 
Kf § 122  Delårsrapport 2022 Åstorps kommun och kommunkoncern 
Kf § 123  Eventuella avsägelser/val 
Avsägelse från Marigona Bala (S) gällande uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 
Kf § 124  Avsägelse från Mats Lindskog (L) avseende platsen som 

lekmannarevisor i kommunrevisionen 
Kf § 125  Avsägelse från Nils Persson (KD) avseende platsen som ersättare i 

valnämnden 
Kf § 126  Val av Kommunfullmäktiges valberedning 
Kf § 127  Val av Revisionen från och med 1 januari 2023 
Kf § 128  Val av Kommunstyrelse och ersättare för tiden 1 november 2022 

till och med 31 oktober 2026 
Kf § 129  Val av ombud och ersättare till Skånes kommuners förbundsmöte 

för tiden 2023-2026 
Kf § 130  Turordning vid insättande av ersättare i nämnder och styrelse 
Kf § 131  Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Översyn med anledning 

av extra bolagsstämma i Kommunassurans om Egenandelsprogram, 
nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv 

Kf § 132  Rapportering av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
Kf § 133  Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 
Kf § 134  Anmälningar/delgivningar 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

 
 

 N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

   

Wiveca Andreasson (M)  X       
Roger Nielsen (M) X       
Janet Norbäck (M)  X       
Martin Sjöström (M) X       
Joakim Sandberg (M) X       
Malin Karlsson (M)  X       
Bengt Nilsson (M)  X       
Murat Özbalci (C) X       
Åsa Holmén (L) X       
Nils-Göran Nilsson (KD) X       
Ronny Sandberg (S)  X       
Bitten Mårtensson (S) X       
Menaid Nocic (S) X       
Isabella Dzanko (S)  X       
Richard Ridwall (S) X       
Lucy Glinka (S) X       
Othman Al Tawalbeh (S)  X       
Linda-Marie Camper (S) X       
Mikael Mårtensson (S) X       
Magnus Johansson (S)  X       
Gunilla Pellinen (V)  X       
Peter Lindberg (SD) X       
Anneli Servin (SD) X       
Richard Mattsson (SD)  ---       
Rolf Lundqvist (SD)  X       
Harri Rosqvist (SD)  X       
Petra Jansdotter (SD)  X       
Marika Lindberg (SD)  X       
Hampus Servin (SD) X       
Glenn Petersson (SD) X       
Stefan Ekberg (SD)  X       
        

 
 
 
 

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Clara Holmén X       
Amelie Stenqvist X       
Ulf Söderström X       
Eva Nilsson X       
        
(C)        
Annica Vink X       
Mattias Strand X       
        
(L)        
Tobias Borg X       
Bodil Hellberg X       
        
(KD)        
Filip Ekström X       
Barbro Nielsen X       
        
(S)        
Dafina Lugici X       
Florian Bobocea X       
Marigona Bala ---       
Thomas Fredriksson X       
Johan Strand X       
        
(V)        
Sven Ohlsson X       
Gunvor Ekstrand ---       
        
(SD)        
Göran Sjöberg , tjg X       
Anna-Lena Olsson ---       
Hampus Svensson X       
Marcus Möller ---       
Sten Hugosson X       
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Kf § 119 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
12 oktober 2022 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 14 oktober 
2022. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Kf § 120 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Övertagande av miljötillsyn av B-verksamheter i Åstorps kommun 
utgår. 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
- Avsägelse från Marigona Bala (S) avseende platsen som ersättare 

i kommunfullmäktige 
- Avsägelse från Mats Lindskog (L) avseende platsen som 

lekmannarevisor i kommunrevisionen 
- Avsägelse från Nils Persson (KD) avseende platsen som ersättare 

i valnämnden 
• Eventuella nyinkomna frågor utgår. 
• Eventuella nyinkomna interpellationer utgår. 
• Eventuellt nyinkomna motioner utgår.  

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Kf § 121 
 
Val av Kommunfullmäktiges presidium  
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Ny mandatperiod för Kommunfullmäktige har påbörjats från den 15 oktober 
2022 och därmed behöver ett nytt presidium väljas för den nya 
mandatperioden som sträcker sig till den 14 oktober 2026. 
 
Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar på att Martin Sjöström (M) utses till 
Kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar på att Anneli Servin Bell (SD) utses till 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar på att Lucy Glinka (S) utses till 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Peter Lindbergs (SD) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Bitten Mårtenssons (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Martin Sjöström (M) utses till Kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Anneli Servin Bell (SD) utses till Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 
 
Lucy Glinka (S) utses till Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
 
Expedieras: 
Akten 
Valda ledamöter 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Kf § 122 
 
Delårsrapport 2022 Åstorps kommun och kommunkoncern 
Dnr KSFD 2022/266 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsbokslut per den 31 
augusti 2022. Prognosen för helåret för det ekonomiska resultatet för 
kommunkoncernen är ett överskott på 73,5 mkr. Detta beror främst på 
överskott i kommunen som prognostiseras till 66,0 mkr. Kommunens 
överskott beror bland annat på högre skatteintäkter och bidrag och lägre 
kapitalkostnader och pensionskostnader än budgeterat. De finansiella målen 
bedöms uppnås under året. Därtill har uppföljning av fullmäktiges 
inriktningsmål gjorts och nämnderna har följt upp sina mål. Bedömningen är 
att målen kommer att uppnås i tillräcklig grad. Sammantaget görs 
bedömningen att kommunen har god ekonomisk hushållning under 2022. 
 
Petra Malmgren, ekonomichef föredrar kommunens delårsrapport per 2022-
08-31. 
Monica Backe, revisionens ordförande, föredrar revisionens 
granskningsrapport för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-10-05 § 169 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-05 § 212 
Tjänsteskrivelse från Petra Malmgren, ekonomichef, 2022-09-28 
Delårsrapport  
Granskningsrapport samt revisorernas bedömning av delårsrapport 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
Delårsrapport 2022 för Åstorps kommun och kommunkoncern. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Peter Lindberg (SD), under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att godkänna Delårsrapport 2022 för Åstorps kommun. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Kf § 122, forts. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga förvaltningar 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

 
Kf § 123 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Avsägelse från Marigona Bala (S) gällande uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Marigona Bala (S) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna avsägelsen och översänder beslutet till 
Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att godkänna avsägelsen och översänder beslutet till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Avgående ersättare 
Länsstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Kf § 124 
 
Avsägelse från Mats Lindskog (L) avseende platsen som 
lekmannarevisor i kommunrevisionen 
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Mats Lindskog (L) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget som 
ledamot i kommunrevisionen från och med 31 oktober 2022. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna avsägelsen att börja gälla från och med 31 
oktober 2022. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att godkänna avsägelsen att börja gälla från och med 31 oktober 2022. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Avgående ledamot 
KPMG 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Kf § 125 
 
Avsägelse från Nils Persson (KD) avseende platsen som ersättare i 
valnämnden 
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Nils Persson (KD) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget som 
ersättare i valnämnden. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna avsägelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att godkänna avsägelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Avgående ersättare 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
 

Kf § 126 
 
Val av Kommunfullmäktiges valberedning 
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Ny mandatperiod för Kommunfullmäktige har påbörjats från den 15 oktober 
2022 och därmed behöver en ny valberedning utses för mandatperioden som 
sträcker sig till och med 14 oktober 2026. 
 
Yrkande 
Peter Lindberg (SD) yrkar att utse: 
Hampus Servin (SD) som ledamot 
Harri Rosqvist (SD) som ersättare 
 
Åsa Holmén (L) yrkar att utse: 
Bodil Hellberg (L) som ledamot 
Tobias Borg (L) som ersättare 
 
Murat Özbalci (C) yrkar att utse: 
Mattias Strand (C) som ledamot 
Annica Vink (C) som ersättare 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att utse:  
Richard Ridwall (S) som ledamot 
Mikael Mårtensson (S) som ersättare 
  
Roger Nielsen (M) yrkar att utse följande: 
Wiveca Andreasson (M) som ledamot 
Amelie Stenqvist (M) som ersättare 
Nils-Göran Nilsson (KD) som ledamot 
Barbro Nielsen (KD) som ersättare 
 
Gunilla Pellinen (V) yrkar att utse: 
Sven Ohlsson (V) som ledamot 
Gunilla Pellinen (V) som ersättare 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga sex yrkanden som avser platser som ledamot 
under proposition och finner att samtliga bifalles. 
 
Ordförande ställer samtliga sex yrkanden som avser platser som ersättare 
under proposition och finner att samtliga bifalles. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
 

Kf § 126, forts. 
 
Yrkanden, forts. 
Peter Lindberg (SD) yrkar att utse Hampus Servin (SD) som ordförande i 
valberedningen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar att utse Wiveca Andreasson (M) som förste vice 
ordförande. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att utse Rickard Ridwall (S) som andre vice 
ordförande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Peter Lindbergs (SD) yrkande om att utse Hampus Servin 
(SD) som ordförande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Roger Nielsen (M) yrkande om att utse Wiveca 
Andreasson (M) som 1:e vice ordförande under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Bitten Mårtensson (S) yrkande om att utse Richard 
Ridwall (S) som 2:e vice ordförande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse följande personer som ledamöter i valberedningen: 
Hampus Servin (SD), tillika ordförande 
Wiveca Andreasson (M), tillika förste vice ordförande 
Nils-Göran Nilsson (KD) 
Richard Ridwall (S), tillika andre vice ordförande 
Bodil Hellberg (L) 
Mattias Strand (C) 
Sven Ohlsson (V) 
 
Att utse följande personer som ersättare i valberedningen: 
Harri Rosqvist (SD) 
Tobias Borg (L) 
Annica Vink (C) 
Mikael Mårtensson (S) 
Amelie Stenqvist (M) 
Barbro Nielsen (KD) 
Gunilla Pellinen (V) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
 

 
Kf § 126, forts. 
 
Expedieras: 
Akten 
Valda ledamöter 
HRSC 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

16(29) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
 

Kf § 127 
 
Val av Revisionen från och med 1 januari 2023 
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Ny mandatperiod för Kommunfullmäktige har påbörjats från den 15 oktober 
2022. Innan de nya nämnderna och styrelsen utses behöver val av 
revisorerna hanteras för att undvika en jävssituation. Den nya revisionens 
mandatperiod börjar från den 1 januari 2023 och sträcker sig till dess att 
årsredovisning för år 2026 har behandlats. 
 
Yrkande 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att följande personer utses: 
Anders Wilhelmsson, ledamot 
Sven Berlin (S), ledamot 
Karin Hultstrand (S), ledamot 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att följande personer utses: 
Birger Sandell (M) 
Nils Persson (KD) 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att utse Anders Wilhelmsson (S) som 
ordförande. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att utse Sven Berlin (S) som förste vice 
ordförande i revisionen. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse Birger Sandell (M) som andre vice 
ordförande i revisionen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Bitten Mårtenssons (S) och Wiveca Andreassons (M) 
yrkande avseende vilka som ska utses som ledamöter i kommunrevisionen 
under proposition och finner att dessa bifalles.  
 
Ordförande ställer Bitten Mårtenssons (S) yrkande avseende att utse Anders 
Wilhelmsson (S) som kommunrevisionens ordförande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Bitten Mårtenssons (S) yrkande avseende att utse Sven 
Berlin (S) som kommunrevisionens förste vice ordförande under proposition 
och finner att detta bifalles. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
 

 
Kf § 127, forts. 
 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande yrkande avseende att 
utse Birger Sandell (M) som kommunrevisionens andre vice ordförande 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse följande personer till kommunrevisionen: 
Anders Wilhelmsson (S), ledamot tillika ordförande 
Sven Berlin (S), ledamot tillika 1:e vice ordförande 
Birger Sandell (M), ledamot tillika 2:e vice ordförande 
Karin Hultstrand (S), ledamot 
Nils Persson (KD), ledamot 
 
Expedieras: 
Akten 
Valda ledamöter 
HRSC 
KPMG 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
 

Kf § 128 
 
Val av Kommunstyrelse och ersättare för tiden 1 november 2022 till och 
med 31 oktober 2026 
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mandatperiod sträcker sig fram till 31 oktober 2022 och 
därför behöver ny Kommunstyrelse utses från och med 1 november 2022 till 
och med 31 oktober 2026.  
 
Yrkande 
Stefan Ekberg (SD) yrkar att utse följande som ledamöter: 
Peter Lindberg (SD) 
Rolf Lundqvist (SD) 
Sten Hugosson (SD) 
Harri Rosqvist (SD) 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse följande som ledamöter: 
Roger Nielsen (M)  
Janet Norbeck (M) 
Kristoffer Glinka (M) 
Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att utse följande som ledamöter: 
Bitten Mårtensson (S)  
Richard Ridwall (S)          
Isabella Dzanko (S)        
Menaid Nocic (S)                      
Sven Ohlsson (V) 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar att utse följande som ersättare: 
Stefan Ekberg (SD) 
Anneli Servin Bell (SD) 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att utse följande som ersättare: 
Linda-Marie Camper (S) 
Othman Al Tawalbeh (S) 
Reino Persson (V)     
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse följande som ersättare: 
Paul Ericsson (M) 
Joakim Sandberg (M) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
 

 
Kf § 128, forts. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer samtliga yrkanden som avser ordinarie ledamöter under 
proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Ordförande ställer samtliga yrkanden som avser ersättare under proposition 
och finner att dessa bifalles. 
 
Yrkanden, forts. 
Stefan Ekberg (SD) yrkar att utse Peter Lindberg (SD) som 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Ronny Sandberg (S) yrkar att utse Bitten Mårtensson (S) som 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse Roger Nielsen (M) som förste vice 
ordförande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Stefan Ekbergs (SD) yrkande om att utse Peter Lindberg 
(SD) till ordförande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande om att utse Roger 
Nielsen (M) 1:e vice ordförande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande om att utse Bitten 
Mårtensson (S) till 2:e vice ordförande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse följande personer som ledamöter i kommunstyrelsen: 
Peter Lindberg (SD), ordförande tillika kommunalråd 
Roger Nielsen (M), 1:e vice ordförande 
Bitten Mårtensson, 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd 
Rolf Lundqvist (SD) 
Sten Hugosson (SD) 
Harri Rosqvist (SD) 
Janet Norbeck (M) 
Kristoffer Glinka (M) 
Nils-Göran Nilsson (KD) 
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Kf § 128, forts. 
 
Richard Ridwall (S)          
Isabella Dzanko (S)        
Menaid Nocic (S)                      
Sven Ohlsson (V) 
 
Att utse följande personer som ersättare i kommunstyrelsen: 
Stefan Ekberg (SD) 
Anneli Servin Bell (SD) 
Linda-Marie Camper (S) 
Othman Al Tawalbeh (S) 
Reino Persson (V)     
Paul Ericsson (M) 
Joakim Sandberg (M) 
 
Expedieras: 
Akten 
Valda ledamöter och ersättare 
HRSC 
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Kf § 129 
 
Val av ombud och ersättare till Skånes kommuners förbundsmöte för 
tiden 2023-2026 
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Enligt Kommunförbundet Skånes stadgar skall ombud och ersättare till 
förbundsmötet utses för mandatperioden 2023 – 2026. Skånes Kommuner 
har meddelat att Åstorps kommun har att utse 2 ombud och 2 ersättare.  
 
Yrkande 
Stefan Ekberg (SD) yrkar att utse Peter Lindberg (SD) som ombud. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse Roger Nielsen (M) som ersättare. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att utse Bitten Mårtensson (S) som ombud. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar att utse Richard Ridwall (S) som ersättare. 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden avseende utseende av ombud samt 
utseende av ersättare, under proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse följande till Skånes Kommuners förbundsmöte: 
Peter Lindberg (SD), ombud 
Bitten Mårtensson (S), ombud 
Roger Nielsen (M), ersättare 
Richard Ridwall (S), ersättare 
 
Expedieras: 
Akten 
Valda ledamöter 
HRSC 
Kommunförbundet Skåne 
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Kf § 130 
 
Turordning vid insättande av ersättare i nämnder och styrelse 
Dnr KSFD 2022/276 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att besluta om ny turordning vid insättande av 
ersättare i nämnder och styrelse för den nya mandatperioden. Denna 
turordning gäller från och med att de nya styrelserna och nämnderna 
påbörjar sin mandatperiod. 
 
Yrkande 
Peter Lindberg (SD) yrkar på följande turordning för Sverigedemokraterna: 
Sverigedemokraterna – Moderaterna – Kristdemokraterna – Liberalerna- 
Socialdemokraterna – Centerpartiet – Vänsterpartiet 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar på följande turordning för Moderaterna: 
Moderaterna –Kristdemokraterna – Sverigedemokraterna – Liberalerna – 
Centerpartiet – Socialdemokraterna - Vänsterpartiet 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar på följande turordning för Socialdemokraterna: 
Socialdemokraterna – Vänsterpartiet - Centerpartiet – Liberalerna – 
Kristdemokraterna – Moderaterna - Sverigedemokraterna 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar på följande turordning för 
Kristdemokraterna: Kristdemokraterna – Moderaterna – 
Sverigedemokraterna – Liberalerna – Centerpartiet – Socialdemokraterna – 
Vänsterpartiet 
 
Murat Özbalci (C) yrkar på följande turordning för Centerpartiet: 
Centerpartiet – Liberalerna – Socialdemokraterna – Moderaterna - 
Kristdemokraterna – Vänsterpartiet – Sverigedemokraterna 
 
Gunilla Pellinen (V) yrkar på följande turordning för Vänsterpartiet: 
Vänsterpartiet – Socialdemokraterna – Centerpartiet – Liberalerna – 
Kristdemokraterna – Moderaterna – Sverigedemokraterna 
 
Proposition 
Ordförande ställer Peter Lindbergs (SD) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
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Ordförande ställer Bitten Mårtenssons (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Nils-Göran Nilssons (KD) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Murat Özbalcis (C) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Gunilla Pellinens (V) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande turordning gäller: 

• För Sverigedemokraterna: 
Sverigedemokraterna – Moderaterna – Kristdemokraterna – Liberalerna- 
Socialdemokraterna – Centerpartiet – Vänsterpartiet 
 

• För Moderaterna: 
Moderaterna –Kristdemokraterna – Sverigedemokraterna – Liberalerna – 
Centerpartiet – Socialdemokraterna – Vänsterpartiet 
 

• För Socialdemokraterna: 
Socialdemokraterna – Vänsterpartiet - Centerpartiet – Liberalerna – 
Kristdemokraterna – Moderaterna – Sverigedemokraterna 
 

• För Kristdemokraterna:  
Kristdemokraterna – Moderaterna – Sverigedemokraterna – Liberalerna – 
Centerpartiet – Socialdemokraterna – Vänsterpartiet 
 

• För Centerpartiet: 
Centerpartiet – Liberalerna – Socialdemokraterna – Moderaterna - 
Kristdemokraterna – Vänsterpartiet – Sverigedemokraterna 
 

• För Vänsterpartiet: 
Vänsterpartiet – Socialdemokraterna – Centerpartiet – Liberalerna – 
Kristdemokraterna – Moderaterna – Sverigedemokraterna 
 
Expedieras: 
Akten 
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Kf § 131 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Översyn med anledning av 
extra bolagsstämma i Kommunassurans om Egenandelsprogram, nytt 
ägaravtal och nytt ägardirektiv 
Dnr KSFD 2022/206 
 
Sammanfattning 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär 
kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Föreslagna justeringar i 
aktieägaravtal och ägardirektiv är i förhållande till nu gällande avtal och 
direktiv av begränsad omfattning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-10-05 § 167 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-05 § 213 
Tjänsteskrivelse från Petra Malmgren, ekonomichef, 2022-09-27 
Riskhantering i Åstorps kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022  
Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  
Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version med markering 
av ändringar samt med kommentarer  
Förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans  
förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version med 
markering av ändringar samt med kommentarer 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  
att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 
att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och  
• att uppdra åt Åstorps kommuns ägarombud eller dennes ersättare att vid 

extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

• att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
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Kf § 131, forts. 
 
• att uppdra åt Åstorps kommuns ägarombud eller dennes ersättare att vid 

extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

• att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
• att uppdra åt kommunens firmatecknare, kommunchef Jonas Jönsson 

och ekonomichef Petra Malmgren, att den 16 november 2022 ingå 
aktieägaravtalet för Åstorps kommuns räkning. 

 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och  

• att uppdra åt Åstorps kommuns ägarombud eller dennes ersättare att vid 
extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

• att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
• att uppdra åt Åstorps kommuns ägarombud eller dennes ersättare att vid 

extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

• att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
• att uppdra åt kommunens firmatecknare, kommunchef Jonas Jönsson 

och ekonomichef Petra Malmgren, att den 16 november 2022 ingå 
aktieägaravtalet för Åstorps kommuns räkning. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunassurans Syd 
Ekonomiavdelningen 
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Kf § 132 
 
Rapportering av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
Dnr KSFD 2022/53 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige två 
gånger om året få redovisat vilka motioner och medborgarförslag som ej är 
färdigberedda. Redovisningen ska ske på kommunfullmäktige i april och 
oktober månad. En motion eller medborgarförslag ska om möjligt beredas 
på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om motionen eller 
medborgarförslaget inte kan avslutas inom ett år, ska fullmäktige få 
redovisat anledningen till att beredningen inte är gjord i tid och vad som i 
övrigt framkommit i beredningen. Fullmäktige får då avskriva motionen 
eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 
 
Redovisningen är uppdelad på antal motioner som ej är färdigberedda, antal 
motioner där politisk hantering är påbörjad samt status för bifallna motioner 
som ska verkställas. Redovisningen är gjord efter de förhållanden som rådde 
2022-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-10-05 § 173 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-21 § 201 
Redovisning av ej färdigberedda motioner, uppdaterad 2022-08-31 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare gällande ej färdigberedda motioner - 
KF oktober 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  

• Att avskriva motion (SD) ”Omorganisera bort Kultur och 
fritidsnämnden” från vidare beredning då denna motion redan är 
hanterad till följd av fullmäktiges beslut om ny politisk organisation 
för mandatperiod 2022-2026. 

• Att följande motioner och medborgarförslag tas bort ur 
redovisningen under avsnittet ”Verkställas”: 

o Motion (M, L, KD) - Nu är det Hyllinges tur 
o Motion (M, L, KD) - Ytterligare krav vid beviljande av 

ekonomiskt bistånd” 
o Motion (M, L, KD) - Översyn av chefsavtal och rutiner för att 

förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
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o Motion (SD) - Effektivisering och mer sammanhållen service 
• att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag per 2022-08-31. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Att avskriva motion (SD) ”Omorganisera bort Kultur och 
fritidsnämnden” från vidare beredning då denna motion redan är 
hanterad till följd av fullmäktiges beslut om ny politisk organisation 
för mandatperiod 2022-2026. 

• Att följande motioner och medborgarförslag tas bort ur 
redovisningen under avsnittet ”Verkställas”: 

o Motion (M, L, KD) - Nu är det Hyllinges tur 
o Motion (M, L, KD) - Ytterligare krav vid beviljande av 

ekonomiskt bistånd” 
o Motion (M, L, KD) - Översyn av chefsavtal och rutiner för att 

förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
o Motion (SD) - Effektivisering och mer sammanhållen service 

• att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag per 2022-08-31. 

 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
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Kf § 133 
 
Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 
Dnr KSFD 2022/259 
 
Sammanfattning 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för 
vatten, spillvatten och dagvatten. Mindre justeringar av 
verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att 
beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2020-04-
27. 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-10-05 § 174 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-21 § 202 
Hyllinge 36_326 
Verksamhetsområde för beslut ÅS - hösten 2022 
Åstorp verksamhetsområde befintlig 
Åstorp verksamhetsområde förslag ny 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor och att 
översända handlingarna till kommunfullmäktige för att fastställa nytt 
förändrat verksamhetsområde 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor 
och att översända handlingarna till kommunfullmäktige för att fastställa nytt 
förändrat verksamhetsområde. 
 
Expedieras 
Akten 
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Kf § 134 
 
Anmälningar/delgivningar 

• Beslut från Länsstyrelsen att utse ledamöter och ersättare till 
kommunfullmäktige mandatperioden 15 oktober 2022-14 oktober 
2026. 

• Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2022-09-30 i mål 11708-21, 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

• Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2022-10-07 i mål 10386-22, 
yrkande om inhibition avslås. 

 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att notera delgivningarna till protokollet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att ordförandes 
yrkande bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att notera delgivningarna till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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